DODATOK č. 01-0V-La/9-12/2008
k ZMLUVE O DIELO č. 01-0V-La/9-11/2008 zo dňa 05.05.2008
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Zapísaný:

Vojenské lesy a majetky SR , štátny podnik
Lesnícka 23. 962 63 Pliešovce
31 577 920
Ing. Štefan Drozd, riaditel' štátneho podniku
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

Vo veci odštepného závodu:

Obchodné meno:
Sídlo:
1ČO:
Zastúpený:
Zapísaný :

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,
odštepný závod Malacky
Zámocká 7, 901 18 Malacky
31 577 920
Ing..luraj Piecka — riaditel' odštepného závodu Malacky
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Po, Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávater)
Zhotoviter:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:
Zastúpený:

Lesostav Nitra, a.s.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
34 109 056
2020406982
SK2020406982
V1:113 Nitra
18302162/0200
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa. vložka číslo: 52/N
Michal Mikač. predseda predstavenstva
Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviter")
(cfalej spolu ako ..zmluvné strany")

Článok I.
Úvodné ustanovenia.
vu o dielo č. 01-0V-La/91. Dňa 05.05.2008 uzatvorili objednávateľ
zhotoviteľ Z.mlu
o dielo). apredmetorn
ktorej je záväzok zhotoviteľa
vo vojenskom obvode
va
11 /2008„Rekonštrukciu
(ďalej len "zmlu protipožiarnej cesty Gajarská"
Záhorie, v katastrálnoun území Riadok. v zmysle schválenej Projektovej dokumentácie
vvkonaf
) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela
(ďalej len "dielo
dohodnutú cenu diela.
enia
2. Vzhľadom k tornu. že protipožiarna lesná cesta Gajarská sa nachádza v lesnej oblasti
01A Borská nížina. zaradená do kategórie A - Lesy s vysokým
stupflom
ohroz
B". čím
sa riziko
vzniku
techniky
požiarom v tesnej blízkosti dopadovej plochy strelnice „
lesného požiaru znásobuje a predpokladá sa zvýšený pohyb fažkej hasičskej
(cisterny CAS, požiarny tank hasičskej záchrannej brigády ...) sa
strany
nadzmluvné
3m o 6 cm.
na zvýšení vrstvy krytu o betón asfaltový I. tr - ABL šírky
i
i
dohodl
čírn sa výrazne zvýši únosnosť a životnosť protpožiarnej
cesty.
k zmluve o dielo,
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku dodatku je záväzok
špecifikovanej v bode 1. tobto článku. Predmetom tohto
zhotoviteľa vykonaf na diele ďalšie práce, špecifikované v Článku 11. tohto dodatku
za tieto práce na diele zhotoviteľovi dohodnutú cenu
f
a záväzok objednávateľa zaplati
u 111./bode 1. dodatku.
diela, uveden ú v Článk

Článok 11.
Práce na diele•
1. Zmluvné strany sa koná tiež zhotoviteľ okrem prác, dohodnutých zmluvou o dielo
iež tieto práce:
zo dňa 05.05.2008. vy
nad 3m hr. 6 cm podl'a
Zvýšenie vrstvy o betón asfaltový 1. tr. - ABL šírky
krycieho listu.
Celková hrúbka asfaltobetónového krytu po prácach. vykonaných na diele v zmysle
ieo zo dňa 05.05•2008 a v zmysle tohto dodatku. tak bude 12 cm.
zmluvy o dl
3. Vzhľadom na zvýšenie rozsahu prác na diele sa týrnto dodatkom menia schválené
prílohy znelluvy o dielo. a to:
schválená Projektová dokurnentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

Článok III.
Cena diela.
Cena prác na diele. dohodnutých v tomto dodatku a špecifikovaných v článku II./bode
(slovom päťmiliónov štyristotridsaťštyritisic
1. dodatku. je 5.434.991,61,-Sk
slovenských
korún
a šesťdesiatjeden halierov) bez DHP.
deväťstodeväťdesiatj eden
Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak. že pôvodná cena
šesťmiliónov
(slovom
DPH
bez
6.626.105,50-Sk
výške
vo
diela
šesťstodvadsaťšesť tisic stopäť slovenských korún a päťdesiat halierov) sa vzhľadom
na zvýšenie rozsahu prác na diele zvyšuje na sumu 12.061.097,11-Sk bez DPH
(slovom dvanásťmiliónov šest'desiatjedentis íc deväfdesiatsede m slovenských korún
a jedenásť halierov).
Článok IV.
Záverečné ustanovenia.
Tento dodatok nadobúda platnosť a áčinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-0V-La/9-1 1 /2008 zo dita 05.05.2008.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali. jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s ním ho podpísali.
Zmluvné strany vyhlasujú. že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu,
nie v tiesni. za nápadne nevýhodných podmienok. ich zmluvné prejavy sú určité,
zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
V Malackách dňa

21 MÁJ 2008

Objednávateľ:
Vojenské lesy a majetky SR — š.p.
odštepný závod Malacky
VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
Slovenskej republiky
--štátny podnik
962 63 PLIEŠOVCE
3-

Ing. Štefan rozd
riaditeľ štátneh podniku

Zhotoviteľ:
Lesostav, a.s.
Lesostav Nitra,

a. s.
®
Piaristická 1
949 01 N I TR A
IČ0: 34109056 IČ DPH: SK2020406982

Michal Mikač
predseda predstavenstva

qojensite lesy a majetky SR • štátny podnik
odštepný závod Malacky
7, 901 01 Malacky

za

Ing. Juraj Piecka
riaditel' odštepného závodu

Ing. Ladislav Poljak,/

člen predstavenstva

